بررسی تطبيقی داليل صلح امام حسن؟ع؟ در
منابع روايی و تارخيی فريقني تا پايان قرن ششم
[کاوس روحی برندق/1علی احمدی] 2

چکیده
صلحـ ام�ام حس�ن؟ع؟ ب�ا معاو ی�ه در س�ال چهلم هجـری ،یک�ی از مهمتری�ن وقایع صدر
مـدل حکومـت اسلامی ،از خالفـت بـه سـلطنت شـد.
اسلام اسـت کـه باعـث تغییـر ِ
بـه همیـن جهـت ،مورخـان و محدثـان ،ایـن واقعـه را مـورد توجـه خویـش قـرار دادهانـد
تحلیـل علـل آن
رویک�رد مذهبـی و سیاسـی خـود ،بـه نقـل و
و هرکـدام ،ب�ا توجهـ ب�ه
ِ
ِ

پرداختهان�د .ای�ن مقال�ه ،فلسفـۀ صل�ح ام�ام حس�ن؟ع؟ بـا معاوی�ه را بـا توجـه بـه منابـع
تحلیـل انتقـادی
سـنی و شـیعه ،تـا پایـان قـرن ششـم مـورد پژوهـش قـرار داده و پـس از
ِ
نگاه مورخان
مستندات روایی و تاریخی این منابع ،به این نتیجه دست یافته که
نوع ِ
ِ
ِ
برایند
و محدثـان سـنی و شـیعه ،در بیـان و تحلیـل فلسـفۀ ایـن صلح ،متفاوت اسـت.
ِ

ایـن تحقیـق نشـان میدهـد هردوگـروه ،حفـظ مصالـح مسـلمانان را فلسـفۀ اصلـی
پذیـرش صلـح از طـرف امـام حسـن؟ع؟ میداننـد ،امـا هرکـدام از مورخـان و محدثـان
اهـل سـنت و شـیعه ،زمینههـای گوناگونـی را بـرای ایـن دلیـل اصلـی ،ذکـر میکننـد.
کلیدواژهها :صلح ،امام حسن؟ع؟ ،معاویه ،مصلحت.
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طرح مسئله
پـس از شـهادت امـام علـی؟ع؟ ،مـردم عـراق بـا امـام حسـن؟ع؟ بیعـت کردنـد .در ایـن
بیعـت ،بـزرگان صحابـۀ مقیـم کوفـه و مـردم آن شـهر ،خالفـت وی را پذیرفتنـد و سـپس
دیگر مناطق اسالمی نیز آن را قبول کردند؛ اما معاویه ،همچنان بر شام و مصر حکومت
میکـرد و حاضـر نشـد خالفـت ایشـان را بپذیـرد .امـام حسـن؟ع؟ ،پس از بیعـت مردم با
ایشـان ،در نامـهای بـه معاویـه ،خـود را سـزاوار خالفـت خوانـد و ضمن هشـدار به معاویه
دربـارۀ جلوگیـری از جنـگ و ریختـن خـون مسـلمانان ،وی را بـه اطاعـت از خـودش
دعـوت کـرد؛ 1امـا در مقابـل ،معاویـه در جـواب ایـن نامـه ،ضمـن برشـمردن سـوابق خـود
در اسلام و تجربـۀ بیشـتر فرمانروایـی ،خـود را شایسـتۀ خالفـت خوانـد.

2

پس از مدت کوتاهی ،امام حسن؟ع؟ لشکری به عنوان پیشقراول ،به فرماندهی قیس
بن سعد به سمت شام فرستاد و خودش همراه لشکر اصلی ،به سمت مدائن حرکت
کرد تا به آنها محلق شود 3.بنا بر دالیلی که در این مقاله بررسی خواهد شد ،بین سپاه
عراق و شام ،جنگی درنگرفت و سرانجام بین آندو ،صلح برقرار شد .دربارۀ دالیل صلح
امام حسـن؟ع؟ با معاویه ،دیدگاههای گوناگونی مطرح شـده که پشـتوانۀ آن ،روایات و
گزارشهای تاریخی اسـت .بررس�ی این اخبار ،میتواند به شـناخت هرچهبیشـتر علت
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اصلی و علل فرعی صلح از دیدگاه فریقین ،کمک کند.
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دربارۀ صلح امام حسن؟ع؟ با معاو یه و دالیل آن ،هم در کتابهایی که دربارۀ ایشان
نگاشـته شـده و هم در کتابهای مسـتقلی که صلح ایشـان را بررسـی کردهاند ،سـخن

گفتـه شـده اسـت .یکـی از بهتریـن ایـن کتابهـا« ،حیـاة االمام الحسـن بـن علي؟امهع؟،
دراسـة و تحلیـل» ،نوشـتۀ باقـر شـریف قرشـی اسـت کـه بـا یـک تقسـیمبندی خـوب و

مناسـب ،به بررسـی این موضوع پرداخته اسـت .کتابهای «صلح الحسـن؟ع؟ غدیر
عـز و لغـز جهـاد» ،نوشـتۀ احمـد محمـد اسـماعیل« ،صلـح الحسـن؟ع؟» ،از راضـي آل

یاسـین« ،صلح االمام الحسـن؟ع؟ اسـبابه ،نتائجه» اثر محمدجواد فضلاهلل ،و «صلح
 .1ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .66
 .2همان ،ص .68
 .3ابن اعثم کوفی ،احمد ،الفتوح.290/4 ،

االمـام الحسـن بیـن الواقـع و ظلـم التار یـخ» ،تألیـف یحیـی عبدالحسـن دوخـي ،نیـز در
ایـن موضوع نگاشـته شـدهاند.
بـا ایـن همـه ،بایسـته اسـت ایـن رویـداد مهـم تاریخـی ،کـه بـه آغـاز فصـل جدیـدی در
حکومـت اسلامی منجـر شـد ،از دیـدگاه روایـات و گزارشهـای تاریخـی اهـل سـنت و
شـیعه ،مـورد واکاوی ،بررسـی و تحلیـل قـرار گیـرد تا دلیل اصلی و دالیـل فرعی صلح از
بیشـتر این دو دیدگاه ،الزم اسـت
دیدگاه دو فرقه ،مشـخص شـود .برای شـناخت هرچه
ِ

بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود کـه دلیـل اصلـی و دالیـل فرعـی صلـح امام حسـن؟ع؟
بـا معاویـه ،از دیـدگاه اهـل سـنت و شـیعه چیسـت؟ همچنیـن از ایـن رهگـذر ،بایـد بـه
ایـن سـؤال فرعـی پاسـخ داده شـود کـه چـه تفاوتهـا و اشـتراکاتی بیـن ایـن دو دیـدگاه،
وجـود دارد؟
تحلیل محتوایی کمی و
این پژوهش ،با روش کتابخانهای در گردآوری دادهها ،و روش
ِ

کیفی (توصیفی – تحلیلی) ،به بررسی فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه از دیدگاه
سـنی و شـیعه پرداخته اسـت .در این راسـتا ،پس از تبیین مفاهیم ،در بخش «فلسـفۀ
صلح امام حسن؟ع؟ بنا بر گزارشهای اهل سنت» ،به بیان ،نقد و بررسی دیدگاههای
اهـل سـنت دربـارۀ فلسـفۀ ایـن صلـح میپردازیـم .سـپس در بخـش «علـل صلـح امـام
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حسـن؟ع؟ مبتنـی بـر گزارشهـای شـیعی» ،بیـان ،نقـد و بررسـی دیـدگاه شـیعه راجعبـه
نـگاه هرکـدام از فریقین ،در تبیین فلسـفۀ
پژوهـش حاضـر ،بـر آن اسـت کـه اثبـات کنـدِ ،
اصلـی صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاویـه و پیشفرضهـا و دالیـل آن ،بـا یکدیگـر
متفـاوت اسـت .در پایـان ،تفـاوت ایـن دو نـوع نـگاه ،و مـوارد تفـاوت و اشـتراک ،با تکیه
بـر گزارشهـای تاریخـی و آمـار و ارقـام ،بررسـی و تحلیـل میشـود.

 _1فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟ بنا بر گزارشهای اهل سنت
 _1 _1شخصیت صلحطلب امام حسن؟ع؟
صلحطلبـی امـام حسـن؟ع؟ ،در دیـدگا ه بیشـتر عالمـان اهـل سـنت ،منعکـس شـده
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ایـن صلـح تاریخـی ،خواهـد آمـد.

اسـت .آنـان بـرای اثبـات نظریـۀ خـود ،بـه سـخنان پیامبر ،امـام علی و امام حسـین؟مهع؟
دربارۀ ش�خصیت ایش�ان ،و یا س�یره و س�خنان امام حس�ن؟ع؟ ،اس�تدالل میکنند .در
منابـع اهـل سـنت بـر این نکته تأ کید شـده که امام حسـن؟ع؟ بر خالف پـدر و برادرش،
صلحطلـب بود.
الف) احادیث نبوی

حدیث نبوی «هذا مني و حسین من علي» 1در همین راستا ارزیابی میشود .همچنین
بنا بر نقل بخاری ،خلیفۀ اول در مسـیر بازگشـت از مسـجد ،امام حسـن؟ع؟ را در حال
بـازی بـا بچههـا ،مشـاهد کـرد .او را بـر گردنـش سـوار کـرد و گفـت« :بأبـي ،شـبیه بالنبـي
روایـت بعـدی ایـن روایـت در صحیـح بخـاری نیـز بـر ایـن نکتـه
ال شـبیه بعلـي» 2.در دو
ِ
تصریح شـده اسـت.

3

ب) طرفداری از عثمان

در برخی از گزارشهای اهل سنت ،امام حسن؟ع؟ طرفدار عثمان معرفی میشود .در
جواب پدر که از او میخواهد وضو را طوالنی کند،
این منابع آمده اسـت که ایشـان در
ِ

میگویـد« :دیـروز مـردی را کشـتید کـه وضـو را طوالنـی میکـرد»؛ سـپس امـام علـی؟ع؟
80

بـا تأییـد ایـن سـخن ،میفرمایـد« :خداونـد انـدوه تـو را بـر عثمـان ،طوالنـی کنـد» 4.بنـا بـر
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همیـن اسـت کـه برخـی تصریـح کردهانـد« :و او [امـام حسـن؟ع؟] از کسـانی بـود کـه بـر
یـاری و دفـاع از عثمـان مبـادرت ورزیـد» 5.بنـا بـر گـزارش دیگـری ،امـام حسـن؟ع؟ پـس
از دیـدن رؤیایـی ،تصمیـم گرفـت بـا معاویـه نجنگـد .او در خـواب ،پیامبـر؟لص؟ را در
حالی دید که دسـت بر عرش خدا گذاشـته ،ابوبکر دسـت در دسـت او ،عمر دسـت در
دسـت ابوبکـر و عثمـان دسـت در دسـت عمـر گذاشـته و در ایـن حـال ،خونـی در کنـار
 .1ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند.426/28 ،
 .2بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ح .3542
 .3همان ،ح .3544 - 3543
 .4بالذری ،احمد ،انساب االشراف 12/3 ،و .573/5
 .5ابنعبدالبر ،یوسف ،االستیعاب.386/1 ،

آنان جاری اسـت .از آن خون پرسـید که پیامبر؟لص؟ جواب داد« :خون عثمان اسـت
کـه خداونـد آن را طلـب میکنـد».

1

ج) مخالفت با امام علی؟ع؟ در جنگ جمل

مناب ــع حدیث ــی اه ــل س ــنت ،ب ــه دی ــدار ام ــام حس ــن و ام ــام عل ــی؟امهع؟ در رب ــذه اش ــاره
میکنن ــد ک ــه در آن ،ب ــر ش ــخصیت صلحطل ــب و ضدجن ــگ ام ــام حس ــن؟ع؟ تأ کی ــد
میش ــود .بن ــا ب ــر ای ــن گ ــزارش ،ام ــام حس ــن؟ع؟ ،ب ــا بی ــان اینک ــه پی ــش از ای ــن ه ــم ب ــه
ت ــو نصیح ــت ک ــردم و نپذیرفت ــی ،ب ــه ام ــام عل ــی؟ع؟ فرم ــود« :م ــرو ک ــه بیه ــوده کش ــته
خواه ــی ش ــد؛ ی ــاور نخواه ــی داش ــت» .ایش ــان س ــپس در ج ــواب پ ــدر ک ــه گف ــت« :ت ــو
همیش ــه مانن ــد زن ــان گری ــه میکن ــی .ت ــو ب ــه م ــن چ ــه پن ــدی دادی ک ــه عم ــل نک ــردم؟!»
ب ــه ای ــام محاص ــرۀ عثم ــان اش ــاره ک ــرد ک ــه از ام ــام عل ــی؟ع؟ خواس ــته ب ــود ،از مدین ــه
خ ــارج ش ــود ک ــه اگ ــر عثم ــان کش ــته ش ــد ،آنج ــا نباش ــد .ایش ــان خط ــاب ب ــه پ ــدر
خوی ــش ادام ــه داد ک ــه:
پس از قتل عثمان از تو خواستم که بیعت را قبول مکنی تا آنکه نمایندگان
عرب،همهبیایندتابدونحضور تو کاریانجامندهند،اماتواز مننشنیدی
و نپذیرفتی .سپس به شما گفتم :هنگام خروج آن زن [عایشه] و آن دو مرد
[طلحه و زبیر] ،در خانۀ خود بنشین تا آنکه آنها صلح کنند و کار به سامان
حال از نصیحت من رو برگردانیدی.

امام علی؟ع؟ به همۀ انتقادهای امام حسـن؟ع؟ پاسـخ گفت و بر انجام تکلیف خود
کـه مبـارزه بـا شورشـیان بـود ،تأ کیـد کـرد 2.گزارشهـای دیگـری نیـز _ نـه بـا ایـن تفصیـل_
دربـارۀ اعتـراض امـام حسـن؟ع؟ بـه پـدر ،راجعبـه جنـگ بـا اهـل جمـل وارد شـده کـه
نشـانگر صلحطلبـی ایشـان اسـت.

3

 .1ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشق.278/13 ،
 .2سـیف بـن عمـر ،الفتنـه و وقعـة جمـل ،ص 120؛ دینـوری ،احمـد بـن داود ،االخبـار الطـوال،
ص 145؛ طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.456/4 ،
 .3خطیب بغدادی ،احمد ،تاریخ بغداد380/7 ،؛ ابنعساکر ،علی ،همان.456/42 ،
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برسد که اگر فتنه و فسادی برپا شود ،ب ه دست دیگری باشد .باز هم تو در همه
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د) شرط امام حسن؟ع؟ با مردم کوفه

ش ــرط ام ــام حس ــن؟ع؟ ب ــرای پذی ــرش بیع ــت م ــردم کوف ــه ،در راس ــتای صلحطلب ــی
ایشـــان ،تفســـیر شـــده اســـت .امـــام حســـن؟ع؟ بـــا اهـــل عـــراق بـــر دو شـــرط بیعـــت
ک ــرد .1 :بیع ــت ب ــر ام ــارت؛  .2بیع ــت ب ــر هرآنچ ــه او بپذی ــرد و ب ــه آن راض ــی باش ــد.

1

هرچن ــد در اینج ــا ب ــه صل ــح تصری ــح نش ــده _ بلک ــه فق ــط اش ــاره ش ــده _ ام ــا در برخ ــی
مناب ــع ،تصری ــح ش ــده ک ــه ام ــام حس ــن؟ع؟ ش ــرط بیع ــت را «تس ــالمون م ــن س ــالمت و
تحاربــون مــن حاربــت» 2بیــان کــرد .در برخــی منابــع ،اضافــه شــده کــه برخــی حاضــران
گفتنــد« :بــه خــدا قســم از صلــح ســخن نگفــت ،مگــر آنکــه نیتــش ،صلــح بــا معاویــه
اســـت» 3.همچنیـــن بنـــا بـــر برخـــی گزارشهـــا ،چـــون ایشـــان از ابتـــدا نمیخواســـت
ب ــا معاوی ــه بجنگ ــد و میخواس ــت ب ــا وی صل ــح کن ــد ،قی ــس ب ــن س ــعد را از س ــمت
فرمانده ــی پیشق ــراوالن س ــپاهش برکن ــار ک ــرد و ابنعب ــاس را ب ــه ج ــای او گم ــارد .او
ه ــم ارادۀ ام ــام حس ــن؟ع؟ را میدانس ــت؛ ل ــذا در نام ـهای از معاوی ــه ،ام ــان خواس ــت.

4

هـ) اختالف با امام حسین؟ع؟

در مناب ــع اه ــل س ــنت ،ب ــه اخت ــاف ام ــام حس ــن؟ع؟ ب ــا ب ــرادرش ،ام ــام حس ــین؟ع؟ در
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جری ــان صل ــح ،تصری ــح ش ــده اس ــت .در ای ــن مناب ــع آم ــده اس ــت ،هنگام ــی ک ــه ام ــام
ُ
ـان «أعی ــذک
حس ــن؟ع؟ خب ــر صل ــح خ ــود ب ــا معاوی ــه را ب ــه ب ــرادرش فرم ــود ،وی ب ــا بی ـ ِ
ً
ب ــاهلل أن تک ــذب علیــا فــي قبــره و تصــدق معاویــة» ،از ب ــرادرش انتقــاد کــرد .ایش ــان نی ــز
بــا انتقــاد از امــام حســین؟ع؟ بــه دلیــل مخالفــت بــا همــۀ امــور خالفــت ،ناراحتــی خــود
را اب ــراز ک ــرد .پ ــس از ای ــن ب ــود ک ــه ام ــام حس ــین؟ع؟ چ ــون ناراحت ــی ب ــرادر را دی ــد ،ب ــا
اعت ــراف ب ــه اینک ــه «ت ــو بزرگتری ــن فرزن ــد عل ــی و خلیف ــۀ او هس ــتی» ،موافق ــت خ ــود را
 .1ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری.379/6 ،
 .2طبری ،محمد بن جریر ،همان123/4 ،؛ حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین،
.379/6
 .3بالذری ،احمد ،انساب االشراف.29/3 ،
 .4طبری ،محمد بن جریر،همان.121/4 ،

اع ــام ک ــرد 1.طب ــری نی ــز ش ــبیه همی ــن مضم ــون را نق ــل ک ــرده اس ــت.

2

و) خطبۀ امام حسن؟ع؟ در ساباط مدائن

مورد دیگری که به عنوان قرینهای برای صلحطلبی ایشان قلمداد شده ،این است که
ایشان به یارانش فرمود« :آ گاه باشید! اگرچه شما از جماعت اکراه دارید ،اما جماعت
برای شما ،از تفرقه بهتر است» 3.این مطلب به قدری واضح بود که برخی از سپاهیان
با بیان اینکه« :به خدا قسم عزم کرده با معاویه صلح کند و بیانش نشانگر ضعف و
خواری است» ،بر ایشان حمله کردند 4.ابنسعد نیز خطبهای از امام حسن؟ع؟ در
ساباط مدائن نقل کرده که هرچند در الفاظ ،متفاوت با گزارش بالذری است ،اما از
حیث محتوا تفاوتی ندارد و آن هم بر گرایش امام حسن؟ع؟ به صلح ،داللت دارد.

5

ز) دوری از حکومت

کردن ایشان از سلطنت نیز ،یکی دیگر از مال کهای صلحطلبی امام حسن؟ع؟
دور ی ِ
محسـوب شـده اسـت .نقل شـده اسـت که ایشان در جواب یکی از معترضان به صلح
فرمود« :و لکني کرهت أن أقتلهم في طلب الملک».

6

 _2 _1پیشبینی وقوع صلح توسط پیامبر؟لص؟
عالمـان اهـل سـنت در راسـتای اثبـات شـخصیت صلحطلـب امـام حسـن؟ع؟،
ابني هذا سید و لعل اهلل أن یصلح بین فئتین من المسلمین؛ این فرزندم ،آقا
است .چهبسا خداوند ،او را واسطۀ صلح دوگروه بزرگ مسلمان بگرداند.
ِ

7

 .1ابنسعد ،محمد ،همان.384/6 ،
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری.123/4 ،
 .3بالذری ،احمد ،همان.35/3 ،
 .4همان.
 .5ابنسعد ،محمد ،همان.380/6 ،
 .6ابنعبدالبر ،یوسف ،االستیعاب.386/1 ،
 .7ابنحنبـل ،احمـد بـن محمـد ،مسـند409/14 ،؛ بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح،
ص .715
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پیشبینـی رسـول خـدا؟لص؟ مبنـی بر صلح ایشـان بـا معاویه را نقل میکننـد که فرمود:
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ایــن حدیــث ،در اکثــر کتابهــای حدیثــی معتبــر اهــل ســنت ،آمــده اســت .بنــا
دیــدگاه ابنعبدالبــر ،او بردبــار ،پرواپیشــه و اندیشــمند بــود .ورع و تقــوا و فضــل و
بــر
ِ
دانشــش ،او را بــه رهاســاختن خالفــت و دنیــا واداشــت تــا بــه اجــر و پــاداش الهــی دســت
یابــد و خــودش فرمــود:
از آن زمــان کــه بــه ســود و ز یــان خــود پــی بــردم ،عالقهمنــد نبــودم رهبــری
امــت رســول خــدا را بــه گونـهای کــه حتــی قطــرۀ خونــی بــر زمیــن بریــزد ،بــه
دســت گیــرم.

1

برایند صدق حدیث نبوی دانستهاند؛
عالمانی از اهل سنت ،صلح امام حسن؟ع؟ را
ِ
از جمله:
 .1ابوسلیمان خطابی (م  388ق):
و قـد خـرج مصـداق هـذا القـول فیـه بمـا کان من اصالحه بین اهـل العراق
ً
2
و اهـل الشـام و تخلیـه عـن االمـر خوفا مـن الفتنة و کراهیـة الراقة الدم.

 .2ابنالعربی (م  543ق)« :أنه تذکر وعد جده الصادق.»...

3

 .3ابوعبداهلل جورقانی (م  543ق):
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و کان هـذا الفعـل مـن الحسـن احـد مـا اسـتدل بـه المسـلمون علی صحة
نبـوة محمـد؛ ألنـه اخبـر عما یکـون ،فکان.

4
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 .4ابنتیمیـه؛ او نیـز دلیـل ثنـای پیامبـر؟لص؟ و سـیدنامیدن امـام حسـن؟ع؟ را صلـح بـا
معاویه ،آن هم پس از تفرقۀ مسـلمانان و تقسـیم آنان به شـیعۀ معاویه و علی میداند.

5

همچنیـن در سـه جـای دیگـر ،بـا عبـارات مختلف ،ایـن نظریه را تقویت کرده اسـت:
الـف) مـدح النبـي الحسـن باالصلاح بینهمـا ،و سـماها مؤمنیـن و هـذا
ً
یـدل علـی ان االصلاح بینهمـا هـو المحمـود و لـو کان القتـال واجبـا او
 .1ابنعبدالبر ،یوسف ،همان.385/1 ،
 .2خطابی ،احمد بن محمد ،معالم السنن.311/4 ،
 .3ابنالعربی ،محمد ،احکام القرآن.151/4 ،
 .4جورقانی ،حسین بن ابراهیم ،االباطیل ،ص .358
 .5ابنتیمیه ،احمد ،سؤال في معاویة بن ابيسفیان ،ص .30

ً
ً
مسـحتبا لـم یکـن ترکـه محمـودا.

1

ب) فاصلح اهلل به بین عسکر علي و عسکر معاویة؛ فدل علی ان کلیهما
مسـلمون ،و دل علـی ان اهلل یحـب االصلاح بینهمـا و یثنی علی من فعل
ذلک و دل علی ان ما فعله الحسـن کان رضي هلل و رسـوله.

2

ج) و هذا یدل علی ان ما فعله الحسن من ترک القتال علی االمامة و قصد
ً
3
االصالح بین المسلمین ،کان محبوبا یحبه اهلل و رسوله.

 _3_ 1پیشبینی تبدیل خالفت به سلطنت توسط پیامبر؟لص؟
برخـی از عالمـان اهـل سـنت 4،ایـن صلـح را تصدیـق پیشـگویی پیامبـر؟لص؟ در
ْ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ً ُ َّ َ ُ ُ ْ ً
ـود ُملـکا» 5میدانن�د .بنـا بـر دیـدگاه اینـان،
حدیـث نبـوی «ال ِخلفـة ثل ثـون سـنة ،ثـم تع
امـام حسـن؟ع؟ ،تنهـا آمـده تـا پایـان خالفـت باشـد و آغـاز پادشـاهی! گویـا فقـط مأمـور
اسـت کـه بـه سـخن پیامبـر؟لص؟ جامـۀ عمـل بپوشـاند .ابنالعربـی تصریـح میکنـد:
برای حسن از خالفت ،هشت ما بود؛ نه یک روز زیاد و نه یک روز کم.

6

قرینـۀ دیگـر اینکـه امـام حسـن؟ع؟ در جـواب مـردی کـه ایشـان را بـه دلیـل صلـح بـا
معاویـه سـرزنش کـرد ،بـا بیـان اینکـه «مرا سـرزنش نکنیـد» ،از حدیث نبوی خبـر داد که
پـس از مـن ،بنیامیـه ،حکومـت را بـه دسـت خواهنـد گرفـت 7.بنـا بـر ایـن دیـدگاه ،امـام
حسـن؟ع؟ بایـد بـا معاویـه صلـح میکـرد تـا پیشـگویی پیامبـر؟لص؟ محقـق ،و خالفت

 _4 _1جلوگیری از خونریزی
بنـا بـر دیـدگاه اهـل سـنت ،جلوگیـری از خونریـزی ،یکـی دیگـر از علـل صلـح امـام
 .1همان ،منهاج السنة.450/4 ،
 .2همان.529/8 ،
 .3همان.40/4 ،
 .4ابنالعربی ،محمد ،همان152/4 ،؛ ابنتیمیه ،احمد ،مجموع الفتاوی.35/19 ،
 .5ابنحنبل ،احمد بن محمد ،مسند ،248/36 ،ح .21919
 .6ابنالعربی ،محمد ،همان.152/4 ،
 .7ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشق.279/13،
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بـه پادشـاهی تبدیـل میشـد.
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حسـن؟ع؟ بـا معاویـه بـود .طبـق گـزارش ابنسـعد از عامـر بـن شـراحیل شـعبی ،پـس از
صلـح ،هنگامـی کـه معاویـه از امـام حسـن؟ع؟ خواسـت بـرای مـردم سـخنرانی کنـد،
ایشـان «حقـن دمائهـم» را یکـی از دالیـل قبـول صلـح برشـمرد 1.بنـا بـر گـزارش دیگـری،
ایشـان نگـران بـود کـه اگـر صلـح نکنـد ،روز قیامـت ،هفتاد یا هشـتاد هـزار نفر ،یـا کمتر و
یـا بیشـتر ،در حالـی حاضـر شـوند کـه از رگهایشـان خـون جـاری اسـت و هریـک از آنـان
از خداوند ،خواسـتار رسـیدگی به این باشـد که خونش ،برای چه ریخته شـده اسـت.

2

عبـارت «حقـن دمائهـم» در خطبـۀ امـام حسـن؟ع؟ 3نیـز در همیـن راسـتا ارزیابـی شـده
تـرک جنـگ بـا معاویـه و رو یآوردن به صلـح را به دلیل
اسـت .در گـزارش دیگـری ،امـام ِ
کسـب رضایت خداوند و جلوگیری از خونریزی امت محمد؟لص؟ دانسـته اسـت 4.نیز
از ایشـان روایـت شـده« :مـن دوسـت نـدارم بـه خاطـر مـن ،حتـی یـک قطـره خـون از امت
رسـول خـدا بـر زمیـن ریخته شـود».

5

 _5 _1دنیا گرایی
بنـا بـر روایـت حسـن بصـری ،پـس از آنکه معاویه ،توانایی لشـکر امام حسـن؟ع؟ را دید،
دو نفـر را نـزد ایشـان فرسـتاد تـا بـر او صلـح را عرضـه کننـد .هنگامی که آن دو نفر مسـائل
مالـی را پیـش کشـیدند ،امام نیز صلـح را پذیرفت.

6
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 _6 _1شایستگی معاویه برای خالفت
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در گزارشهـای تاریخـی منابـع اهـل سـنت آمـده اسـت کـه امـام حسـن؟ع؟ هنـگام
واگـذاری خالفـت بـه معاویـه ،او را احـق بـه خالفـت نسـبت بـه خـود دانسـت .عبـارت
ُ
7
امـام حسـن؟ع؟« :و إنـي رأیـت أن أصلح بیـن امة محمد؟لص؟ و کنت أحقهم بذلک»
 .1ابنسعد ،محمد ،الطبقات الکبری.384/6 ،
 .2بالذری ،احمد ،انساب االشراف.10/3 ،
 .3طبرانی ،سلیمان ،معجم الکبیر.12/3 ،
 .4حاکم نیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین.186/3 ،
 .5ابنعساکر ،علی ،همان.89/14 ،
 .6بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ح .2704
 .7ابنحنبل ،احمد بن محمد ،همان.769/2 ،

خطـاب بـه معاویـه ،و نیـز بیـان ایـن سـخن« :إنـي أ کـره النـاس ألول هـذا األمـر و أنـا
أصلحـت آخـره لـذي حـق أدیتـه إلیـه حقـه أحق به منـي» 1خطاب بـه مردم ،گویـای این
نگـرش اسـت.
 _7 _1خطر تسلط خوارج
محدث ــی از اه ــل س ــنت ،یک ــی از عل ــل صل ــح ام ــام حس ــن؟ع؟ را خط ــر تس ــلط خ ــوارج
بـــر بـــاد اســـامی میدانـــد .وی معتقـــد اســـت کـــه امـــام حســـن؟ع؟ دیـــد خـــوارج
اطراف ــش را احاط ــه کردهان ــد و دانس ــت اگ ــر جن ــگ ب ــا معاوی ــه را ادام ــه ده ــد ،خ ــوارج
بـــر ســـرزمینهای اســـامی چیـــره میشـــوند و اگـــر او بـــا خـــوارج بجنگـــد ،معاویـــه بـــر
مناط ــق تح ــت حکوم ــت وی چی ــره خواه ــد ش ــد 2.بنابرای ــن ،ترجی ــح داد ب ــا معاوی ــه
صلح کند.
 _8 _1مصلحت اسالم و مسلمانان
از دیـدگاه اهلسـنت کـه مبتنـی بـر مرویـات تاریخـی اسـت ،فلسـفۀ صلـح امـام
حسـن؟ع؟« ،مصلحـت اسلام و مسـلمانان» بیـان شـده اسـت .بنـا بـر برخـی منابـع،
ایشـان در اولیـن سـخنرانی پـس از صلـح کـه در حضـور معاویـه و مـردم کوفـه ایـراد شـد،
ُ
علـت واگـذاری خالفـت بـه معاویـه را «صلاح هـذه األمـة» دانسـت 3.دیگ�ر اینکه ،پس
در حیـره بودنـد ،ابـن الحوسـاء طائـی خارجـی بـر معاویه خروج کـرد .معاویـه در نامهای،
از امـام حسـن؟ع؟ کمـک خواسـت ،امـا ایشـان بـا بیـان اینکـه «جنـگ بـا تـو را بـه دلیـل
مصلحـت امـت و الفـت بیـن آنـان تـرک کـردم درحالیکـه برایـم حلال بـود؛ امـا حـاال
میخواهـی در جبهـۀ تـو بجنگـم» ،بـه او جـواب رد داد.

4

 .1ابنسعد ،محمد ،همان.384/6 ،
 .2ابنالعربی ،محمد ،احکام القرآن.152/4 ،
نسـعد ،محمـد ،همـان384/6 ،؛ بلاذری ،احمـد ،همـان12/3 ،؛ طبرانـی ،سـلیمان ،همان،
 .3اب 
.12/3
 .4بالذری ،احمد ،همان.43/3 ،
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از صلـح ،هنگامـی کـه امـام حسـن؟ع؟ میخواسـت بـه مدینـه برگـردد و یـاران معاویـه
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 _2علل صلح امام حسن؟ع؟ مبتنی بر گزارشهای شیعی
 _1 _2بیانگیزگی و تزلزل سپاهیان
برخی دیگر نیز در تحلیل دالیل صلح ،یاران معاویه را دارای انگیزهای قوی ،و یاران
یاران
امام حسن؟ع؟ را دارای انگیزهای سست و ناتوان میدانند که باعث شد اکثر ِ
بیانگیزۀ امام ،از جنگ کناره بگیرند 1.منابع شیعه تأ کید میکنند که به دلیل
پیوستن برخی از فرماندهان سپاه امام حسن؟ع؟ به معاویه ،روحیۀ سربازان متزلزل
شد و دیگر یارای مقاومت نداشتند .خیانت فرماندهای از قبیلۀ کنده در برابر 500/000
درهم و امیری از قبیلۀ مراد در برابر  500/000درهم ،در گزارشهای تاریخی آمده است.

2

بنـا بـر دیـدگاه شـیخ مفیـد ،پـس از زخمیشـدن امـام حسـن؟ع؟ در سـاباط و انتقـال
ایشـان بـه مدائـن ،نـگارش نامـه توسـط رؤسـای قبایـل بـه معاویـه مبنی بـر اطاعـت از او و
حتـی آمادگـی بـرای تسـلیم امـام بـه وی و خیانـت عبیـداهلل بـن عبـاس در برابـر 100/000
درهـم ،امـام حسـن؟ع؟ دریافـت مـردم او را خوار کـرده و تنها گذاردهانـد .خوارج خونش
را مبـاح دانسـته ،اموالـش را بـه یغمـا بردنـد و جـز اینـان ،کسـی بـرای او نمانـد ،مگـر
تعـدادی از خـواص شـیعیان کـه گـروه اندکـی بودنـد و در برابـر شـامیان ،نمیتوانسـتند
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مقاومـت کننـد 3.بنابرایـن در جـواب سـرزنش معترضـی کـه به ایشـان گفت :چـرا با این
طاغـی صلـح کـردی ،فرمـود:
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به خدا سوگند ،من امر حکومت را به او [معاویه] نسپردم مگر آنکه یارانی
بـرای خـود نیافتـم و ا گـر انصـاری میداشـتم ،شـبانهروز بـا او میجنگیـدم
تـا خداونـد میـان مـن و او حکـم کنـد.

4

 _2 _2رویگردانی مردم از جنگ
سسـتی مـردم در حمایـت از امـام ،یکـی از مهمتریـن دالیـل صلـح ،بنـا بـر دیـدگاه شـیعه
 .1مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار.123/3 ،
 .2خصیبی ،حسین ،الهدایة الکبری ،ص 190؛ مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب ،ص .158

 .3مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.13/2 ،
 .4طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.291/2 ،

است .پس از شهادت امام علی؟ع؟ که مردم برای انجام هر کاری که امام حسن؟ع؟
اعلان آمادگـی کردنـد ،حضـرت بـا بیـان اینکـه «بـه خـدا دروغ میگوییـد؛
فرمـان دهـد،
ِ
اعلان وفـاداری میکنیـد درحالیکـه بـا بهتـر از مـن ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟،
چگونـه بـه مـن
ِ
وفـا نکردیـد» ،از همـگان خواسـت فـردا همـراه او بـه مدائـن برونـد .فـردای آن روز ،عـدۀ
زیـادی تخلـف کردنـد و وفـا نکردنـد و همـراه حضـرت خـارج نشـدند؛ 1لـذا امـام آنـان را
نکوهش کـرد.

2

نعمان مغربی ،در فصلی با عنوان «اسـباب صلح الحسـن» ،رو یگردانی مردم به دلیل
قبـول صلـح میدانـد 3.امـام حسـن؟ع؟ در خطبـهای ،بـا
دنیاگرایـی را یکـی از دالیـل ِ
بیـان اینکـه «معاویـه مـرا را بـه امـری دعـوت کـرده کـه عـزت و انصـاف در او نیسـت»،
نظـر مـردم را جویـا شـد .همـه فریـاد برآوردنـد« :البقیـة البقیـة»؛ یعنـی مـا خواهـان زندگـی
هسـتیم ،پـس صلـح را قبـول کن 4.پس از صلح ،امام در حضـور معاویه ،به رو یگردانی
مردم تصریح کرد و کار مردم را شـبیه قوم موسـی برشـمرد که هارون را ضعیف شـمردند
و بـا او دشـمنی کردنـد 5.همچنیـن بنـا بـر گزارشـی ،امـام حسـن؟ع؟ حجر بن عـدی را به
سـوی فرمانـداران خـود فرسـتاد تـا مـردم را بـرای جهاد ،برانگیـزد؛ اما آنـان در آغاز ،کندی
و اهمـال کردند.

6

متفـاوت تقسـیم میکنـد .1 :شـیعیان؛  .2خـوارج کـه هدفشـان تنهـا جنـگ بـا معاویـه
بـود؛  .3مردمانـی فتنهجـو و طمـعکار کـه بـه دنبـال غنایـم جنگـی بودنـد؛  .4دودلهـا
کـه ایمـان محکمـی دربـارۀ امام حسـن؟ع؟ نداشـتند؛  .5کسـانی که بـه دلیل عصبیت
 .1خصیبی ،حسین ،همان ،ص 190؛ مسعودی ،علی بن حسین ،همان ،ص .158
 .2طبرسی ،احمد بن علی ،همان.291/2 ،
 .3مغربی ،نعمان بن محمد ،همان.123/3 ،
 .4حلوانی ،حسین ،نزهة الناظر ،ص .77
 .5طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .566
 .6مفید ،محمد بن محمد ،همان.10/2 ،
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شـیخ مفیـد ،همـان کسـانی کـه بـه حضـرت پیوسـتند را هـم بـه پنـج گـروه با پنـج انگیزۀ
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قومـی و پیـروی از سـران قبایـل آمـده بودنـد و انگیـزۀ دیگـری نداشـتند.

1

 _3 _2حفظ جان شیعیان
حفـظ اقلیـت شـیعه ،یکـی دیگـر از دالیـل امـام حسـن؟ع؟ بـرای پذیـرش صلـح بـود.

2

اعتـراض ابوسـعید عقیصـا ،یکـی از یارانـش ،صلـح خـود بـا معاویـه را
ایشـان در جـواب
ِ

همچـون صلـح پیامبـر؟لص؟ با مشـرکان مکه و کارهای خضر دانسـت که حکمت آن،

بعدهـا روش خواهـد شـد .امـام فرمـود« :اگـر اقـدام من نبود ،تمام شـیعیان و پیـروان ما در
روی زمیـن ،کشـته میشـدند» 3.نیـز در پاسـخ بـه معترضی که حضـرت را «ذلتدهندۀ
مؤمنـان» خوانـد ،خـود را «عزتدهنـدۀ مؤمنـان» دانسـت و دلیـل خـود بـرای واگـذاری
خالفـت را باقیمانـدن خـود و شـیعیان دانسـت .ایشـان کار خویـش را بـه معیوبکـردن
کشـتی توسـط خضـر تشـبیه کـرد تـا همچنانکـه کشـتی بـرای صاحبانـش باقـی مانـد ،او
و اصحابـش باقـی بمانند.

4

همچنیـن در جـواب حجـر بـن عـدی کـه ایشـان را «مذل المؤمنیـن» خواند ،فرمـود« :مه؛
مـا کنـت مذلهـم بـل أنـا معـز المؤمنیـن ،و إنمـا اردت االبقـاء علیهـم» 5.سـپس بـا اعجـاز
بـه اصحـاب خـود نشـان داد کـه میتوانسـته خالفـت را واگـذار نکنـد ،ولـی ایـن کار را
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انجـام نـداده اسـت .بنابرایـن ،آنچـه امـام حسـن؟ع؟ انجـام داد ،بـرای شـیعیان ،بهتر و
پرمنفعتتـر از طلـوع و غـروب خورشـید بـود.

6
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 _4_2نگرانی از اسارت
نگرانـی از اسـارت توسـط یـاران معاویـه ،مطلبی اسـت که از برخـی گزارشهای تاریخی
 .1همان.10/2 ،
 .2مغر بـی ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح االخبـار123/3 ،؛ ابنشهرآشـوب ،محمـد بـن علـی ،مناقـب،
.35/4
 .3صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع.211/1 ،
 .4ابنشعبه حرانی ،حسن ،تحف العقول ،ص .308
 .5طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر ،دالئل االمامة ،ص .166
 .6طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری ،ص .426

نگران دسـتگیری خود توسـط
اثبات میشـود .طبرسـی بر آن اسـت که امام حسـن؟ع؟ ِ
بـزرگان قبایـل و تحویـل بـه معاویـه بـود؛ زیـرا عـدهای از آنـان ،بـه معاویـه نوشـته بودند که
میتواننـد ایـن کار را انجـام دهند.

1

 _5 _2مصلحت اسالم و مسلمانان
افعــال امــام حســن؟ع؟ ،از آن جهــت کــه امــام و معصــوم بــود ،بنــا بــر مصلحــت عمــوم
مســلمانان بــوده اســت .دالیلــی همچــون خیانــت فرماندهــان و صلحطلبــی ســپاهیان،
امــام را در یــک وضعیــت اضطــراری قــرار داد کــه چــارهای جــز صلــح ،ندیــد .ایشــان در
خطبــۀ پــس از صلــح ،بــر ایــن دلیــل تأ کیــد کــرد 2.همچنیــن در حضــور معاویــه ،ضمــن
بیــان اینکــه «معاویــه در امــری [خالفــت] بــا مــن منازعــه کــرد کــه حــق مــن بــود و حــق
ُ
او نبــود» ،علــت واگــذاری خالفــت بــه او را «صــاح األمــة» دانســت 3.از آن طــرف،
ُ
ُ
معاویــه هــم هــدف از صلــح را «األلفــة و اجتمــاع الکلمــة و صــاح األمــة و إطفــاء النائــرة»
دانســت.

4

 _3تحلیل و بررسی و نتیجهگیری
فلسـفۀ صلح امام حسـن؟ع؟ با معاویه ،در کتابهای تاریخی و حدیثی اهل سـنت و
شـیعه ،بازتابهـای متفاوتـی داشـته که در این پژوهش ،بررسـی شـد .نتیجـۀ گزارشها
روایـات فراوانـی در ایـن بـاره نقـل میکننـد کـه بـر خلاف امـام علـی و امـام حسـین؟امهع؟،
وی از همـان ابتـدا ،طرفـدار صلـح و ضـد جنـگ بود؛ مطلبی که در مصادر شـیعه کمتر
بـدان پرداختـه شـده و تنهـا اربلی ،حدیث پیشـگویی پیامبر؟لص؟ را بـه صورت مرفوع،
نقل میکند.

5

 .1همان ،ص .205
 .2ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح.293/4 ،
 .3همان293/4 ،؛ اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.189/2 ،
 .4ابناعثم کوفی ،احمد ،همان.294/4 ،
 .5اربلی ،علی بن عیسی ،همان.519/1 ،
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آن اسـت کـه اهـل سـنت بـر شـخصیت صلحطلـب امـام حسـن؟ع؟ تأ کیـد میکننـد و
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ایـن حدیـث نبـوی کـه در بیـن منابـع اهـل سـنت ،فراگیـر و مشـهور اسـت ،دارای دو
بخـش اساسـی و جـدا از هـم اسـت .1 :امـام حسـن؟ع؟ فرزنـد پیامبـر و سـید اسـت؛ .2
بیـن او و معاویـه ،صلحـی اتفـاق خواهـد افتـاد کـه بنـا بـر آن ،میـان دو گـروه مسـلمان،
آشـتی ایجاد خواهد شـد .به نظر میرسـد بخش اول ،اصلی و بخش دوم ،افزوده شـده
ً
اسـت؛ زیـرا اوال طریـق حسـن بصـری ،پرتکرارتریـن طریـق بـرای نقـل ایـن حدیـث اسـت
ً
و ایـن حدیـث ،بـا اندیشـههای صلحجویانـۀ او سـازگار اسـت .ثانیـا امـام حسـن؟ع؟ از
ایـن حدیـث نبـوی ،بـرای اقنـاع معترضـان صلـح اسـتفاده نکـرده اسـت؛ درحالیکـه در
برهـۀ پـس از صلـح ،نیازمند تبیین و تحلیل فلسـفۀ صلح بـرای مخالفان بود .بنابراین،
دیـدگاه افزودهشـدن بخـش دوم بـه حدیـث نبـوی را تقویـت میکنـد.
دو قرینـۀ مذکـور،
ِ

1

آنـان ،پیشبینـی صلـح توسـط پیامبـر؟لص؟ و حدیـث نبـوی کـه بنـا بـر آن ،امـام
حسـن؟ع؟ پایانبخش خالفت و معاویه آغازگر سـلطنت بوده را در همین راسـتا تفسـیر
میکننـد .درحالیکـه ایـن دو روایـت ،جایـی در مصـادر شـیعه ندارنـد .هرچنـد هـدف
این مقاله ،بررسـی سـندی احادیث نیسـت ،اما بیان این نکته بایسـته اسـت که برخی
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از عالمـان اهـل سـنت ،ایـن صلـح را تصدیـق پیشـگویی پیامبـر؟لص؟ دربـارۀ صلـح
ْ
«الخ َل َف ُـة َث َل ُث َ
ـون َس َـن ًةُ ،ث َّـم َت ُع ُ
ـود
امـام حسـن؟ع؟ بـا معاویـه و
مصـداق حدیـث نبـوی ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُْ ً
َُ
ً
ـکا» میداننـد 2.ای�ن روای�ت ب�ه دو ش�کل دیگـر« ،الخل َف ُـة َثل ُث َ
ـون َس َـنة» و «ال ِخلفـة
مل
ِ
َ َ ُ َ َ َ ً ُ َّ َ ُ ُ ُ ْ ً
ً
ثل ثـون سـنة ،ثـم تعـود ملـکا عضـودا» نیـز آمـده اسـت؛ اما هر سـه وجه آن ،جـزء احادیث
ضعیـف و موضـوع شـمرده شـده اسـت.

3

در برخـی منابـع شـیعه ،پیشبینـی تبدیـل خالفـت بـه سـلطنت ،در مذمـت معاویـه
آمـده اسـت .بنـا بـر گزارشـی ،امـام حسـن؟ع؟ در جـواب سـفیان کـه ایشـان را بـرای
پذیـرش صلـح سـرزنش کـرد ،فرمـود« :مـا اهلبیـت نبـوت در آنجـا کـه حـق را مییابیـم
شنـژاد ،منصـور و توحیدینیـا ،روحاهلل« ،حدیـث صلـح امـام حسـن؟ع؟؛ بررسـی و تحلیـل
 .1دادا 
پیشـگویی رسـول خـدا؟لص؟ از صلـح میـان دو گـروه بـزرگ مسـلمان» ،تار یـخ فرهنـگ و تمـدن
اسلامی ،شـمارۀ .17
 .2ابنالعربی ،محمد ،احکام القرآن.152/4 ،
 .3حلبی ،علی حسن ،موسوعة االحادیث.445/4 ،

بـه حـق تمسـک میکنیـم» .سـپس از طریـق پـدرش امـام علـی؟ع؟ از رسـول اکـرم؟لص؟
روایتـی نقـل کـرد کـه فرمانروایـی معاویـه را پیشبینـی کـرده بـود 1.در آن روایـت ،معاویـه
شـخصیتی پرخور ،دور از رحمت الهی و بدون یاور هنگام مرگ ،معرفی شـده اسـت.

2

بنابراین ،درسـت اسـت که هر دو گروه پیشبینی پیامبر؟لص؟ دربارۀ بهقدرترسـیدن
معاویه را نقل کردهاند ،اما اهل سـنت آن را هم برای امام حسـن؟ع؟ و هم برای معاویه
مـدح شـمردهاند ،درحالیکـه در گـزارش منابـع شـیعه ،ایـن پیشبینـی بـه نفـع امـام
حسـن؟ع؟ و بـه ضـرر معاویـه تعبیـر شـده اسـت.
دربـارۀ گزارشهـای مربـوط بـه شـرط امـام حسـن؟ع؟ در بیعـت بـا مـردم (تحاربـوا مـن
حارب و تسالموا من سالمت) ،باید گفت ،هرچند در برخی منابع شیعه نیز این شرط
آمده 3است _ همچنین هنگامی که خواست از ساباط مدائن برگردد ،ضمن یادآوری
شـرط بیعـت ،فرمـود« :انکـم قـد بایعتمونـي علـی ان تسـالموا مـن سـالمت و تحاربـو مـن
حار بـت» _  4لکـن بـه نظـر میرسـد حضـرت بـرای اتمـام حجـت بـا یـاران خود این شـرط
مشـکالت پـس از صلـح امـام علـی؟ع؟ و خوارج ،پیـش نیاید.
را گذاشـته کـه
ِ
راجعبه اختالف امام حسن؟ع؟ با برادرش ،گفتنی است ،نهتنها در منابع شیعه
مخالفتی از سوی امام حسین؟ع؟ نسبت به صلح امام حسن؟ع؟ گزارش نشده است،
بلکه برعکس آن را از برخی اخبار میتوان دریافت .بنا بر روایتی ،هنگامی که معاویه
از امام حسن؟ع؟ خواست بیعت کند ،ایشان بیعت کرد .سپس از امام حسین؟ع؟
کند .قیس ،متوجه امام حسین؟ع؟ شد .ایشان فرمود« :یا قیس ،انه امامي» 5و با این
سخن ،بیعت خود و برادرش را تأیید کرد و از قیس خواست وی نیز بیعت کند .نیز
حدیث نبوی «الحسن و الحسین امامان قاما أو قعدا» 6که در منابع شیعی پرتکرار
 .1ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .76
 .2همان.
 .3ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح284/3 ،؛ ابنشهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب.31/4 ،
 .4ابناعثم کوفی ،احمد ،همان.289/3 ،
 .5کشی ،محمد بن عمر ،رجال.326/1 ،
 .6صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع.211/1 ،
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خواست تا بیعت کند ،ایشان هم بیعت کرد .بعد ،از قیس بن سعد خواست تا بیعت
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است ،در همین راستا ،ارزیابی میشود که هیچ تفاوتی بین شخصیت این دو امام
نیست و تنها بنا بر مصلحت کلی اسالم ،امام حسن؟ع؟ صلح کرد و بنا بر همان
مصلحت کلی ،امام حسین؟ع؟ با یزید بیعت نکرد و جنگید.
فلسـفۀ جلوگیـری از خونریـزی ،در برخـی مصـادر شـیعه نیـز نقل شـده اسـت 1.در همین
راسـتا ،حضـرت فرمـود« :مـن خالفت را برای صالح امت و حفظ خونشـان ،رها کردم».
نیـز فرمـود« :دیـدم کـه جلوگیـری از خونریـزی ،بهتـر از خونریـزی اسـت و مـن ،صلاح
شـما را اختیـار کـردم» 2.همچنیـن پـس از صلح ،هنگامی که امام حسـن؟ع؟ خواسـت
کوفه را به قصد مدینه ترک کند ،معاویه از او خواست قبل از رفتن ،مردم را از واگذاری
خالفـت بـه او ،آ گاه کنـد .امـام پـس از حمـد و ثنای الهی ،امر خالفت که معاویه با او در
دلیـل «جلوگیـری از خونریـزی و
آن اختلاف کـرده بـود را از ِآن خـود دانسـت کـه تنهـا بـه ِ
حفـظ امـوال مسـلمانان» از آن گذشـته اسـت 3.اربلـی نیـز بر این دلیـل ،تأ کید میکند.

4

دربـارۀ انگیـزۀ مالـی بایـد گفت بنا بر روایت حسـن بصری ،پس از آنکـه معاویه ،توانایی
لشـکر امـام حسـن؟ع؟ را دیـد ،دو نفـر را نـزد ایشـان فرسـتاد تا بـر او صلـح را عرضه کنند.
هنگامـی کـه آن دو نفـر مسـائل مالـی را پیـش کشـیدند ،امـام نیـز صلـح را پذیرفـت 5.بـا
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توجـه بـه معیارهـای نقـد متون ،متن ایـن حدیث ،موافق اندیشـهها و ایدههای صلحگرا
و صوفیانـۀ حسـن بصـری اسـت .بنابرایـن حدیـث یادشـده در زمانهـای بعـد افزایـش و
توسـعه یافتـه و بخشهایـی از آن مخدوش اسـت.

6
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شایسـتگی معاویـه بـرای خالفـت ،در منابـع شـیعه بنـا بـر خطبـهای نقلشـده از امـام
حسـن؟ع؟ ،مـردود اسـت .طبـق گـزارش طوسـی ،پـس از صلـح ،تلاش معاویـه ایـن بـود
 .1علمالهدی ،سید مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص .172
 .2همان.
 .3مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار.105/3 ،
 .4اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة.570/1 ،
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ح .2704
شنـژاد ،منصـور و توحیدینیـا ،روحاهلل« ،حدیـث صلـح امـام حسـن؟ع؟؛ بررسـی و تحلیـل
 .6دادا 
پیشـگویی رسـول خـدا؟لص؟ از صلـح میـان دو گـروه بـزرگ مسـلمان» ،تار یـخ فرهنـگ و تمـدن
اسلامی ،شـمارۀ .17

که امام حسـن؟ع؟ را ناشایسـته برای خالفت و خود را مسـتحق آن ،معرفی کند؛ لذا در
مسـجد کوفـه بـرای مـردم سـخنرانی کـرد و بـا اشـاره بـه امـام حسـن؟ع؟ گفـت:
ایـن حسـن بـن علـی و پسـر فاطمـه مـرا بـرای خالفـت ،شایسـته دانسـت
و خـودش را بـرای آن ،شایسـته ندانسـت .بنابرایـن ،بـدون اجبـار بـا مـن
بیعـت کـرد.

1

هنگامی که معاویه از امام خواسـت سـخنرانی کند ،ایشـان جواب این سـخن معاویه
را داد و فرمـود:
معاو یـة بـن صخـر گمـان کـرد مـن او را شایسـتۀ خالفـت دانسـته و خـودم را
ی النـاس
شایسـتۀ خالفـت ندانسـتهام .پـس معاو یـه دروغ گفـت! مـن ،اولـ 
بالنـاس ،بنـا بـر کتـاب خـدا و سـنت نبوی هسـتم.

2

نیز فرمود:
کسی به خاطر ترک حقش ،مؤاخذه نمیشود ،بلکه کسی بازخواست میشود
که حق دیگری را گرفته ،درحالیکه شایستگی آن را نداشته است.

3

بنابرایـن از نظـر شـیعه ،امـام حسـن؟ع؟ ،خـود را از امامـت کنـار نزد؛ زیـرا امامت حقی از
حقـوق الهـی اسـت کـه امـام حـق نـدارد آن را بـه کسـی که اهلش نیسـت ،واگـذار کند.

4

خـود حضـرت نیـز در نامههایـی بـه معاویـه ،قبـل از آغـاز جنـگ ،بـر حقبـودن خالفـت
خـود تأ کیـد کـرده و از معاویـه خواسـته تـا بـا او بیعـت کند.
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5

و سسـتی سـپاهیان ،خیانـت اشـراف و نگرانـی از اسـارت را از جملـۀ علـل صلـح امـام
حسـن؟ع؟ بـا معاویـه دانسـتهاند؛ دالیلـی کـه در منابـع اهـل سـنت ،یـا بـه آنهـا اشـارهای
نشـده و یـا کمتـر بـه آنهـا پرداخته شـده اسـت.
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .561
 .2همان ،ص .566
 .3همان.
 .4مغربی ،نعمان بن محمد ،همان.123/3 ،
 .5مفید ،محمد بن محمد ،االرشاد.12/2 ،
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بـر خلاف اهـل سـنت ،شـیعیان ،دالیلی چـون رو یگردانی مـردم از جنـگ ،بیانگیزگی

حفظ جان اقلیت شـیعه ،به عنوان یکی از دالیل صلح طبق دیدگاه شـیعه ،در برخی
منابـع سـنی نیـز آمـده کـه بـه دلیـل شـاذبودن آن در منابـع اهـل سـنت ،بـه عنـوان دلیـل
مسـتقلی نیامـد .بنـا بـر گزارشـی ،امام حسـن؟ع؟ در پاسـخ به اعتراض حجـر بن عدی،
بـا بیـان اینکـه آنچـه تـو دوسـت داری دیگـران دوسـت ندارنـد ،دلیـل صلـح را حفـظ و
بقـای شـیعیان دانسـت 1.همچنانکـه در پاسـخ اعتراض مالک بن ضمـره ،ضمن بیان
اینکه «اکثر مردم جنگ را رها کردند ،مگر اهل آن» فرمود« :ترسـیدم ریشـۀ شـما از روی
زمیـن کنـده شـود» 2.نیـز در مالقـات بـا عـدهای از یارانـش کـه بـه صلـح اعتـراض کردند،
ضمـن بیـان سسـتی یارانـش در جنـگ ،دلیـل خـود را حفظ آنان دانسـت.

3

دربـارۀ دلیـل بیانگیزگـی سـپاهیان نیـز بایـد گفـت ،بنا بر گزارشـی از بالذری _ که شـبیه
گزارش منابع شیعه نقل شده _ پس از آنکه فرستادۀ معاویه ،تصمیم او مبنی بر صلح
با امام حسـن؟ع؟ را به ایشـان ابالغ کرد ،امام سـپاهیان را فراخواند و آنان را به جهاد در
اعلان آمادگی برای جنگ
راه خـدا ترغیـب کـرد .پـس از سـخنرانی او ،حتـی یک نفر هم
ِ
بـا معاویـه نکـرد! 4مطلبـی کـه در اکثـر منابـع اهـل سـنت ،خلاف آن ،گـزارش میشـود.
آنـان بـرای ایـن کـه اثبـات کننـد امـام حسـن؟ع؟ ضعیـف نبـوده و از روی اقتـدار صلـح
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را پذیرفتـه و هـدف او ،جلوگیـری از جنـگ و صلحطلبـی بـوده ،بـه گزارشـی اسـتناد
میکننـد کـه بیـان مـیدارد« :حسـن بـن علـی ،بـا گردانهایـی مثـل کـوه مسـتحکم ،بـه
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سـوی معاویـه رفـت» 5.عمروعـاص هـم بـا تأییـد ایـن مطلـب ،آنـان را لشـکریانی معرفـی
میکنـد کـه تـا رقیبـان را نکشـند ،برنمیگردنـد 6.نیـز حدیثـی از امـام حسـن؟ع؟ نقـل
میکننـد کـه فرمـود:
مهت ــران ع ــرب تح ــت فرم ــان و در اختی ــارم بودن ــد و اگ ــر ب ــه آنه ــا دس ــتور
 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف.45/3 ،
 .2ابنعساکر ،علی ،تاریخ مدینة دمشق.280/13 ،
 .3دینوری ،احمد بن داود ،االخبار الطوال ،ص .220
 .4بالذری ،احمد ،همان.32/3 ،
 .5بخاری ،محمد بن اسماعیل ،صحیح ،ح .2704
 .6همان.

یکــردم ،آنهــا
جنــگ م ـیدادم ،در کنــار مــن میجنگیدنــد و ا گــر صلــح م 
نی ــز صل ــح میکردن ــد.

1

حاکـم نیـز ایـن روایـت را بـه شـرط صحیحین ،آورده اسـت 2.بنا بر گزارشـی دیگـر ،پس از
صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاویـه ،شـخصی بـا ایـن بیان کـه «در حالـی بـا معاویه صلح
کـردی کـه  40/000نفـر همراهـت بودنـد» ،امـام را بـر صلـح بـا معاویـه ،سـرزنش کـرد.

3

ابنتیمیـه بـر ایـن نکتـه تأ کیـد میکنـد کـه حسـن قـدرت داشـت بـه همراهـی یارانـش،
هرچنـد کمتـر از یـاران و لشـکریان معاویـه بودنـد ،بـر وی پیـروز شـود.

4

البته بنا بر برخی منابع سنی ،حضرت بر سستی یارانش در جنگ با معاویه ،تصریح
میکند .طبق گزارش دینوری ،زمانی که امام دید بیشتر مردم تمایلی به جنگ ندارند و
به صلح متمایلاند ،به صلح روی آورد؛ زیرا نمیخواست مردم را به امری وادار کند که
ناخوشایند آنان است 5.ابنالعربی ّ
تشتت آرای کسانی که همراه او بودند را اولین دلیل
صلح امام حسن؟ع؟ میداند .او بیان میدارد که امام ،پس از زخمیشدن ،متوجه
شد که آنان منافقانه رفتار میکنند و دیگر حتی بر جانش نیز امنیت ندارد.

6

تزل ــزل س ــپاهیان ،هرچن ــد یک ــی از دالی ــل مناب ــع ش ــیعه ،درب ــارۀ پذی ــرش صل ــح ب ــود،
لکــن ایــن دلیــل ،در برخــی منابــع معتــدل اهــل ســنت نیــز آمــده اســت .بنــا بــر گــزارش
ابنابیالحدیــد ،شــماری از اشــراف و بــزرگان قبایــل کــه خســته از جنــگ ،دیگــر تــوان
معاوی ــه ،ب ــرای هم ــکاری ب ــا او ،اع ــام آمادگ ــی کردن ــد؛ مطلب ــی ک ــه در س ــخنان ام ــام
حس ــن؟ع؟ ه ــم منعک ــس ش ــد 7.نی ــز بن ــا ب ــر گزارش ــی ،پ ــس از پناهندهش ــدن عبی ــداهلل
 .1طبرانی ،سلیمان ،معجم الکبیر.12/3 ،
 .2ابناعثم کوفی ،احمد ،الفتوح.186/3 ،
 .3بالذری ،احمد ،همان.44/3 ،
 .4ابنتیمیه ،احمد ،منهاج السنة.536/4 ،
 .5دینوری ،احمد بن داود ،همان ،ص .220
 .6ابنالعربی ،محمد ،احکام القرآن.151/4 ،
 .7ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.22/16 ،
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ادام ــۀ جن ــگ را در خ ــود نمیدیدن ــد ،ب ــه حض ــرت خیان ــت کردن ــد و در نامـ ـهای ب ــه
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بــن عبــاس بــه معاویــه ،برخــی از شــخصیتهای مطــرح عــراق نــزد معاویــه رفتــه و بــا او
بیعــت کردنــد .ایــن در حالــی بــود کــه هنــوز امــام حســن؟ع؟ بــا معاویــه در حــال جنــگ
ب ــود و صلح ــی بی ــن آندو ،برق ــرار نش ــده ب ــود .ای ــن جری ــان ،ب ــر ام ــام حس ــن؟ع؟ گ ــران
آم ــد و در خطب ـهای ،آن ــان را س ــرزنش ک ــرد 1.همچنی ــن در گزارش ــی دیگ ــر آم ــده اس ــت،
هنگام ــی ک ــه ام ــام حس ــن؟ع؟ زخم ــی ب ــه مدائ ــن منتق ــل ش ــد و در من ــزل س ــعد ثقف ــی
مســتقر گردیــد ،مختــار ثقفــی بــه عمویــش پیشــنهاد کــرد کــه امــام را در برابــر خــراج یــک
س ــال منطق ـهای ،ب ــه معاوی ــه تحوی ــل دهن ــد.

2

در تحلیــل «نگرانــی از اســارت» بــه عنــوان فلســفۀ صلــح ،میتــوان گفــت کــه امــام
حســن؟ع؟ نگــران بــود کــه اگــر صلــح نکنــد ،عــدهای او را بــه معاویــه تحویــل دهنــد .در
ایــن حــال ،معاویــه ایشــان را یــا بــه اســارت درم ـیآورد و بــه قتــل میرســاند ،و یــا مــورد
عفــو قــرار م ـیداد کــه در ایــن صــورت ،در برابــر منــت رســول خــدا؟لص؟ در آزادی آنــان،
منتــی بــر ایشــان مینهــاد .ایــن مطلــب بــا ســخنان امــام خطــاب بــه زیــد بــن وهــب
3
ـان بیوفایــی مــردم نســبت بــه امــام
جهنــی ،تأییــد میشــود .امــام باقــر؟ع؟ ضمــن بیـ ِ

حســن؟ع؟ ،حفــظ خــون خــود و اهــل بیتــش را ،دلیــل صلــح اجبــاری ایشــان بــا معاویــه
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میدانــد.

4

س ــید مرتض ــی معتق ــد اس ــت هرچن ــد تع ــداد زی ــادی اط ــراف ام ــام را گرفت ــه بودن ــد ،ام ــا
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دلهــای بیشــتر آنهــا در شــک و تردیــد بــود و کینــۀ پنهانــی داشــتند .آنــان وانمــود کردنــد
کــه آمــادۀ یــاری هســتند؛ لــذا او را بــه جنــگ بــا معاویــه تشــویق کردنــد ،ولــی نیتشــان این
بــود کــه امــام را در آتــش جنــگ گرفتــار کننــد و حضــرت را بــه معاویــه تحویل دهنــد .امام
کـــه چنیـــن توطئـــهای را احســـاس کـــرد ،پیـــش از اقـــدام آنـــان ،صلـــح بـــا معاویـــه
را پذیرفت.

5

 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف.36/3 ،
 .2همان.
 .3طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.290/2 ،
 .4هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم بن قیس.630/2 ،
 .5علمالهدی ،سید مرتضی ،تنزیه االنبیاء ،ص .170

از دیدگاه اهلسنت که مبتنی بر مرویات تاریخی است ،فلسفۀ صلح امام حسن؟ع؟،
«مصلحـت اسلام و مسـلمانان» بیـان شـده اسـت .ایشـان در اولیـن سـخنرانی پـس از
ُ
صلـح ،علـت واگـذاری خالفـت بـه معاویـه را «صلاح هـذه األمـة» دانسـت .از دیـدگاه
شـیعه هـم کـه مبتنـی بـر روایـات و گزارشهـای تاریخـی اسـت ،فلسـفۀ صلـح امـام
حسـن؟ع؟« ،مصلحـت اسلام و مسـلمانان» بیان شـده اسـت .بنـا بر برخـی گزارشها،
امـام در حضـور معاویـه ،بـا بیـان اینکـه «معاویـه در امـری بـا مـن منازعـه کـرد کـه حـق
ُ
مـن بـود و حـق او نبـود» ،علـت واگـذاری خالفـت بـه او را «صلاح األمـة» دانسـت .از آن
ُ
ُ
طـرف ،معاویـه هـم هـدف از صلـح را «األلفـة و اجتمـاع الکلمـة و صلاح األمـة و إطفـاء
النائـرة» دانسـت .بنابرایـن« ،مصلحـت اسلام و مسـلمانان» ،عنوانی کلی اسـت که هر
عنـوان فلسـفۀ صلـح امـام حسـن؟ع؟ بـا معاویـه یـاد میکننـد.
دو طـرف ،از آن بـه
ِ
امـــا دربـــارۀ اینکـــه چـــه مـــوارد و حوادثـــی ،امـــام را بـــه ایـــن مصلحـــت رســـاند،
دیدگاهه ــای متفاوت ــی ارائ ــه ش ــده اس ــت .ب ــه عب ــارت دیگ ــر ،اینک ــه ایش ــان ،بن ــا ب ــر
مصلح ــت ام ــت اس ــام صل ــح ک ــرد ،ی ــک فلس ــفۀ کل ــی اس ــت ک ــه مبتن ــی ب ــر دالی ــل
ریزتــری بــوده اســت .پــس هرچنــد از دیــدگاه هردوگــروه ،دلیــل صلــح امــام حســن؟ع؟
ب ــا معاوی ــه ،مصلح ــت اس ــام و مس ــلمانان اس ــت ،ام ــا پیشفرضه ــا و دالی ــل آن ،ب ــا
یکدیگ ــر متف ــاوت اس ــت.
ض ــرورت تبدی ــل خالف ــت ب ــه س ــلطنت ،شایس ــتگی معاوی ــه و مس ــائل مال ــی را دالی ــل
زیرمجموع ــۀ مصلح ــت اس ــام و مس ــلمانان ،ب ــرای پذی ــرش صل ــح از ط ــرف ایش ــان
میداننـــد .روایـــات ،گزراشهـــای تاریخـــی و دیدگاههـــای شـــیعه بـــر آن اســـت کـــه
بیانگیزگـــی ســـپاه امـــام ،رو یگردانـــی مـــردم از جنـــگ ،خیانـــت اشـــراف و بـــزرگان،
حف ــظ ج ــان ش ــیعیان و نگران ــی از اس ــارت ،از جمل ــۀ مهمتری ــن دالی ــل زیرمجموع ــۀ
مصلح ــت اس ــام و مس ــلمانان میباش ــند ک ــه ام ــام حس ــن؟ع؟ را مجب ــور ب ــه پذی ــرش
صلح کردند.

1

 .1به جدول شمارۀ ( )1مراجعه شود.
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اه ــل س ــنت ،ش ــخصیت صلحطل ــب ام ــام حس ــن؟ع؟ ،پیش ــگویی پیامب ــر؟لص؟،
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جدول شمارۀ ( :)1دالیل صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه از دیدگاه محدثان و
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فهرست منابع
کتابها
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،چـاپ اول :کتابخانـۀ آیـتاهلل
مرعشـی نجفـی ،قـم 1404 ،ق.
ابناثیر ،علی بن محمد ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،دار الفکر ،بیروت 1409 ،ق.
 ،--------------الکامل في التاریخ ،دار صادر  -دار بیروت ،بیروت 1385 ،ق.ابناعثم کوفی ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،چاپ اول :دار األضواء ،بیروت 1411 ،ق.
ح الدیـن
يسـفیان ،تحقیـق صلا 
ابنتیمیـه ،احمـد بـن عبدالحلیـم ،سـؤال فـي معاو یـة بـن اب 
المنج�د ،دار الکت�اب العرب�ي ،بي�روت 1979 ،م.
 ،--------------مجمـوع فتـاوی ،جمـع و ترتیـب :عبد الرحمن قاسـم ،مجمع الملکفه�د ،رياض 1995 ،م.
 ،--------------منهـاج السـنة النبو یـة ،تحقیـق محمـد رشـاد سـالم ،چـاپ اول: 1406ق.
ابنحیـون مغربـی ،نعمـان بـن محمـد ،شـرح األخبـار فـي فضائـل األئمـة األطهـار؟مهع؟ ،تحقیـق
محمدحسـین جاللـی ،جامعـۀ مدرسـین ،قـم 1409 ،ق.
ابنسعد ،الطبقات الکبیر ،تحقیق علی محمد عمر ،مکتبة الخانجي ،قاهره 2001 ،م.
ابنشـعبه حرانی ،حسـن بن علی ،تحف العقول ،تحقیق علیاکبر غفاری ،جامعۀ مدرسـین
حـوزۀ علمیۀ قـم ،قم 1404 ،ق.
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ابنشهرآشـوب مازندرانـی ،محمـد بـن علـی ،مناقـب آل أبـيطالـب؟ع؟ ،چـاپ اول :عالمـه،
قـم 1379 ،ق.
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ابنعبدالبـر ،االسـتیعاب فـي معرفـة االصحـاب ،تحقیـق علـی محمـد البجـاوي ،دار الجیـل،
بیـروت 1412 ،ق.
ابنالعربـی ،محمـد بـن عبـداهلل ،احـکام القـرآن ،تحقیـق محمـد عبد القـادر عطا ،چاپ سـوم:
دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1424 ،ق.
ابنعساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،چاپ اول :دار الفکر ،بیروت 1415 ،ق.
ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،دار المعرفة ،بیروت.
ی اهلل محمـد عبـاس ،مؤسسـة الرسـالة،
احمـد بـن حنبـل ،فضائـل الصحابـة ،تحقیـق وصـ 
بیـروت 1983 ،م.

 ،--------------مسند ،تحقیق شعیب االرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 1421 ،ق.اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة األئمة ،دار االضواء ،بیروت 1405 ،ق.
بخـاری ،محمـد بـن اسـماعیل ،صحیـح البخـاري ،اعتنـی بـه ابـو صهیـب الکرمـي ،بیـت
االفـکار الدولیـة ،ریـاض 1419 ،ق.
بلاذری ،احمـد بـن یحیی ،انسـاب األشـراف ،تحقیق سـهیل زکار و ریاض زرکلـی ،چاپ اول:
دار الفکـر ،بیروت 1417 ،ق.
جورقانـی ،حسـین بـن ابراهیـم ،االباطیـل و المناکیـر و الصحـاح و المشـاهیر ،تحقیـق
عبدالرحمـن فریوائـی ،دار الصمیعـي ،ر یـاض 2002 ،م.
حاکـم نیشـابوری ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن ،تحقیـق مصطفـی عبـد القـادر عطـا ،چاپ
اول :دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1411 ،ق.
حسینی ،حسن ،موسوعة الحسن و الحسین  ،جمعیة اآلل و االصحاب ،کویت 1433 ،ق.
حلبـی ،علـی حسـن ،موسـوعة االحادیـث و اآل ثـار الضعیفـة و الموضوعـة ،مکتبـة المعـارف،
ریـاض 1419 ،ق.
حلوانـی ،حسـین بـن محمـد ،نزهـة الناظـر و تنبیـه الخاطـر ،تحقیـق مدرسـة اإلمـام المهـدي
؟جع؟ ،مدرسة اإلمام المهدي؟جع؟ ،قم 1408 ،ق.
خصیبی ،حسین بن حمدان ،الهدایة الکبری ،البالغ ،بیروت 1419 ،ق.
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خطابی ،احمد بن محمد ،معالم السنن ،المطبعة العلمیة ،حلب 1932 ،م.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و چهارم _ پاییز و زمستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

خطیـب بغـدادی ،احمـد بـن علـی ،تار یـخ بغـداد أو مدینـة السلام ،چـاپ اول :دار الکتـب
العلمیـة ،بیـروت 1417 ،ق.
دینـوری ،احمـد بـن داود ،األخبـار الطـوال ،تحقیـق عبدالمنعـم عامـر ،مراجعـه :جمالالدیـن
شـیال ،الرضـي ،قـم 1368 ،ش.
سیف بن عمر ،الفتنة و وقعة الجمل ،تحقیق أحمد راتب عرموش ،دار النفائس ،بیروت،
 1391ق.
سـیوطی ،عبدالرحمـن ،تار یـخ الخلفـاء ،تحقیـق محمـد محـيالدیـن عبـد الحمیـد ،چـاپ
اول :چاپخانـۀ السـعادة ،مصـر 1371 ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،علل الشرائع ،کتابفروشی داوری ،قم 1385 ،ق.
طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد ،المعجـم الکبیـر ،تحقیـق حمـدي عبدالمجیـد السـلفي ،چاپ
دوم :مکتبـة ابـن تیمیـة ،قاهـره.

طبرس ــی ،احم ــد ب ــن عل ــی ،اإلحتج ــاج عل ــی أه ــل اللج ــاج ،چ ــاپ اول :مرتض ــی ،مش ــهد،
 1403ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،إعلام الـوری بأعلام الهـدی ،چـاپ سـوم :اسلامیه ،تهـران،
 1390ق.
طبری آملی صغیر ،محمد بن جریر ،دالئل االمامة ،بعثت ،قم 1413 ،ق.
ُ
طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ األمـم و الملـوک ،تحقیـق محمـد أبـو الفضـل ابراهیـم ،چـاپ
دوم :دار التـراث ،بیـروت 1387 ،ق.
طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،االمالي ،دار الثقافة ،قم ۱۴۱۴ ،ق.
علمالهدی ،علی بن حسین ،تنزیه األنبیاء؟مهع؟ ،دار الشریف الرضي ،قم 1377 ،ش.
مسعودی ،علی بن حسین ،اثبات الوصیة ،چاپ سوم :انصاریان ،قم 1426 ،ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االرشـاد فـي معرفـة حجج اهلل علـی العباد ،مؤسسـة آل البیت؟مهع؟،
قـم 1413 ،ق.
هاللـی ،سـلیم بـن قیـس ،کتـاب سـلیم بـن قیـس الهاللـي ،تحقیـق محمـد انصـاری زنجانـی
خوئینـی ،دار الهـادي ،قـم  1405 ،ق.

مقاالت
داداشنـژاد ،منصـور و توحیدینیـا ،روحاهلل« ،حدیـث صلح امام حسـن؟ع؟؛ بررسـی و تحلیل
پیشـگویی رسـول خـدا؟لص؟ از صلـح میـان دو گـروه بـزرگ مسـلمان» ،تار یـخ فرهنـگ و تمـدن
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اسلامی ،سـال پنجم ،شـمارۀ  ،17زمسـتان.1393
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دالئل صلح اإلمام الحسن؟ع؟ في المصادر الروائية والتاريخية
للفريقين إلى نهایة القرن السادس ،دراسة تطبيقية

كاوس روحي برندق / 1علي أحمدي

2

الخالصة:
يعـد صلـح اإلمـام الحسـن؟ع؟ مـع معاويـة فـي العام األربعيـن من الهجرة مـن أهم الوقائع
التاريخية في صدر اإلسلام ،مما أدى إلى تغيير سـياق الحكومة اإلسلامية من الخالفة إلى
السلطنة.
وبنـاء علـى ذلـك فقـد اهتـم المحدثـون والمؤرخـون بدراسـة هـذه الواقعـة ،ولـكل منهـم ً
ً
بناء
علـى مذهبـه الدينـي والسياسـي قـام بنقـل وتحليـل علل هـذه الواقعـة التاريخية.
تـدرس هـذه المقالـة فلسـفة صلـح اإلمـام الحسـن المجتبـى؟ع؟ مـع معاويـة ،مـن خلال
الرجوع إلى المصادر السـنية والشـيعية إلى القرن السـابع الهجري ،وبعد تحليل هذه النقود
ومسـتنداتها التاريخيـة والروائيـة تسـتنتج أن نظـرة المؤرخيـن والمحدثيـن السـنة والشـيعة
مختلفة في بيان وتحليل فلسفة الصلح ،إال أنهم متفقون في كون حفظ مصالح المسلمين
هـي الفلسـفة األصليـة للصلـح وقبولهـا من قبل اإلمام الحسـن المجتبـى؟ع؟ ولكن كل واحد
مـن المؤرخيـن والمحدثيـن السـنة والشـيعة يذكـر لهـا علـل وأسـباب مختلفة.
المفردات األساسية :الصلح ،اإلمام الحسن؟ع؟ ،معاوية ،المصلحة.
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A comparative study of reasons for Imam
Hasan’s reconciliation with Moavie based
on quotes and historical accounts up to
seventh century


Kavoos Roohi Brandagh1 / Ali Ahmadi2

Abstract
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Imam Hasan’s reconciliation with Movie in the year 40 is a defining
moment in the early history of Islam. This event changed the structure of
Islamic governments from caliphate to monarchy. Therefore, historians
and hadith scholars have placed this issue at the center of their attention
and investigated the reasons behind it from the perspective of their
own religious or political stances. The current paper first studies the
philosophy of this reconciliation up to the seventh century with reference
to Sunni and Shia writings. It then takes a critical analytical stance
toward narratives and historical accounts. Finally, the current research
concludes that Shia and Sunni scholars looked at this reconciliation
from different perspectives and offered differing analyses and reasons.
The current article finds that both Shia and Sunni scholars concur that
Imam Hasan’s reconciliation emenated from Imam’s decision to protect
the interests of Muslims. However, sunni and Shia historians single out
different backgrounds for this major decision
Key words: reconciliation, Imam Hasan, Moavie, prudency
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